 18ביוני 2019
הנדון :מכרז מספר  02/19לקבלת הצעות לאספקת שירותים בנושא ביצוע סקרים
– מענה לשאלות הבהרה
 .1כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז
מלכתחילה ויחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז והסכם ההתקשרות .אלא אם
נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
 .2השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל
מסמך רשמי אחר שיצאו מעם ועדת הרכישות ,ככל שיצאו.
 .3האמור במכתב זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 .4יש לצרף את המענה לשאלות ההבהרה להצעת המציע ,חתום בראשי תיבות.
 .5חל בזאת שינוי בנוסח תנאי הסף שבסעיף  ;4.1.8ונוסחו המועדכן הנו כדלהלן:
 4.1.8המציע בעל ניסיון במתן שירותי מחקר ואיסוף נתונים עבור מזמין עבודה שאינו
המציע ,בסעיפים המפורטים להלן:
 4.1.8.1המציע ביצע בעצמו בפועל במהלך שלוש ( )3השנים שקדמו להגשת ההצעה
לפחות  12סקרי שטח ו/או סקרים בתחבורה ציבורית.
בסעיף זה" ,סקר שטח" – כהגדרתו בסעיף  2.10לעיל ,ושהתמורה
ששולמה למציע עבורו לא פחתה מסך של ( ₪ 20,000ללא מע"מ).
בסעיף זה" ,סקר בתחבורה ציבורית" – כהגדרתו בסעיף  2.11לעיל,
ושהתמורה ששולמה למציע עבורו לא פחתה מסך של ( ₪ 30,000ללא
מע"מ).
בסעיף זה "ביצע בעצמו בפועל" – הפעיל סוקרים לאיסוף נתונים בהתאם
לדרישות בכל סקר.
4.1.8.2

המציע ביצע בעצמו או באמצעות התקשרות ישירה עם קבלן משנה
במהלך שלוש ( )3השנים שקדמו להגשת ההצעה לפחות  6סקרים
אינטרנטיים ,שכל אחד מהם כלל לפחות  1,000נשאלים וכן שליחת
שאלונים לכתובות מייל או שליחת  S.M.Sלכל אחד מהמרואיינים,
ושהתמורה ששולמה למציע עבור כל אחד מהם לא פחתה מסך של
( ₪ 15,000ללא מע"מ).

 .6תשומת לב כי הנספחים שלהלן עודכנו; ולקובץ זה מצורפים בהתאמה נספחים מעודכנים:
.6.1

נספח י'

.6.2

נספח י"ג

.6.3

נספח י"ד1/

.6.4

נספח י"ט

 .7תשומת לב לשינויים שחלו בטבלאות  1ו 2-בסעיף  9למכרז לעניין אמות המידה לניקוד המציע.
למסמך זה מצורפות טבלאות  1ו 2 -מעודכנות לניקוד המציע ,המחליפות את הטבלאות שפורסמו
בסעיף  9.2למכרז.

 .8מענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו ביחס למכרז
מס

פרק

)1

כללי

)2

כללי

)3
)4

א'
א'

)5

א'

)6

א'

)7

א'

)8

א'

)9

ב'

)10

ב'

)11

ג'

)12

ג'

סעיף

תשובה

שאלה

האם אפשר לקבל את מסמכי המכרז (או לפחות נספחים ג' ,י"א ו -י"א ( )1יועלו לאתר
כללי
בפורמט וורד .ניתן להוריד הקבצים
הנספחים) בקובץ WORD
מאתר עדליא או המשרד.
תשומת לב מופנית להוראות סעיף
 15.26וסעיף  14.8למכרז לעניין
האיסור על שינוי במסמכי המכרז.
האחריות על המציע לוודא כי נוסח
הנספח המוגש זהה לנוסח שפורסם
במכרז או במסגרת מענה לשאלות
הבהרה
נבקש לקבל את נספחי המכרז בקובץ  WORDראה מענה לשאלה מס' .1
כללי
לרבות נספח יא' ו -יא'  1לצורך מענה על טבלת
ניסיון המציע וניסיון מנהל הפרויקט?
האם ניתן להתייחס לקבוצות מיקוד כסקרי שטח? לא .אין שינוי בנוסח הסעיף.
2.10
האם ניתן להוסיף סקרי תחבורה בהם בוצעו השאלה אינה ברורה .לא ברור מה הן
2.11
"תצפיות" .אין שינו בנוסח הסעיף.
תצפיות כסקרי שטח?
( 2.13עמ' נבקש שהגדרת "סקר אינטרנטי" יהיה סקר שנערך נוסח הסעיף יתוקן כדלקמן:
)5
באמצעות טכנולוגיים וכלל משלוח הודעות ו/או להגדרה שבסעיף  2.13למכרז תתווסף
הודעות דואר אלקטרוניות ו/או הודעות הסיפא :ו/או שימוש באפליקציות.
אינטרנטיות ו/או אפליקציה .
יתר הסעיף נותר בעינו.
4.1.8.2
סקרים המבוצעים באמצעות מייל או סמס הם אין שינוי בנוסח הסעיף.
זולים יותר מסקר טלפוני או סקר בפאנל אינטרנטי
בו משלמים למשתתפים .האם אפשר להפחית את
התמורה המינימלית הנדרשת לכל סקר כזה?
4.1.8.2
אין לחברתנו את הניסיון הנדרש לפי סעיף זה של הבקשה נדחית .אין שינוי בנוסח
תנאי הסף .האם ניתן להגיש הצעה במכרז לשאר הסעיף.
הפעילויות המפורטות בו ללא ביצוע סקרים
אינטרנטיים?
יש לחברה שלנו שותף עיסקי בתחום האינטרנט,
4.1.8.2
אשר לו יש את הניסיון הנדרש לפי סעיף זה .אנו ההצעה נדרשת לעמוד בתנאי סעיף
מעוניינים לתת הצעה במסגרת מכרז זה כאשר את  4.1.8המעודכן ,כפי שפורסם במבוא
החלק האינטרנטי יבצע השותף והאחריות להעברת למסמך זה.
הנתונים מזמין תהיה בידינו .האם הדבר מקובל
עליכם?
6.7
חילוט ערבות הביצוע במקרה שמנהל הפרויקט עובד אין שינוי בנוסח הסעיף .החברה תפעל
פחות משנה הינה סעד קיצוני שאינו מוצדק .נבקש בהתאם לכללי המשפט המינהלי.
למחוק סעיף זה.
8.1
המחירים המוצעים ע"י המזמין עבור בסעיף שאלון אין שינוי בנוסח הסעיף.
אינטרנט הינם נמוכים בהרבה מהמקובל בשוק –
האם ניתן לשקול העלאתם?
אמות
נבקש שסקרים שבוצעו באמצעים טכנולוגיים יכללו אין שינוי במסמכי המכרז.
גם על ידי שימוש במחשבים נייחים ו/או ניידים ו/או
מידה
אמצעים טכנולוגים אחרים .
לבחינת
ההצעות
טבלה1
(עמ' )17
10.21
נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף לא יחולו לגבי אין שינוי בנוסח הסעיף.
זכויות הקניין במתודולוגיות ,נהלי ושיטות עבודה,
כלים סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישותknow-how ,
ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע
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מס

פרק

סעיף

)13

ד'

15.9

)14

ה'

20.4

)15

ה'

22.3

)16

ה'

23.4

)17

ה'

24.2

)18

ה'

27.4

)19

ה'

27.5

תשובה

שאלה
ג'נרי ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן יעודי עבור
עדליא ,ואלה ישארו בבעלות המציע.
האמור רלוונטי גם לסעיפים  33.6 ,33.5 ,30.1בפרק
ו' :היבטים משפטיים ואחריות ולסעיף  17.1לנספח
א' למכרז :דוגמת חוזה.
נבקש לאפשר להגיש את האישור המבוקש בסעיף
זה מטעם חשב המציע או סמנכ"ל הכספים שלה
(במקום רו"ח) שכן תשלומי שכר אינם נמצאים
בתחום אחריותו של רוה"ח של המציע.
נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק
במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת
התראה בכתב על כך מאת המזמין ,ולאחר שניתנה
לספק שהות סבירה לתיקון הטעון תיקון .בהקשר
זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק סכומים בגין נזקים
שהוכחו ,וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.
האמור רלוונטי גם לסעיפעם  26.3 ,25.2לפרק ה':
התקשרות עם הזוכים ולסעיפים  25.3 ,9לנספח א'
למכרז :דוגמת חוזה ולסעיף  4בנספח כב' למכרז:
תצהיר והתחייבות המציע בדבר היעדר קשר עסקי
ו/או חברי ו/או משפחתי.
נבקש כי סיום ההתקשרות על ידי עדליא תהא רק
במקרה של הפרה יסודית שבוצעה על ידי הזוכה
ושזו לא תוקנה תוך זמן סביר.
האמור רלוונטי גם לסעיפים  18 ,5.5בנספח א'
למכרז :דוגמת חוזה.
"לשביעות רצונו" הינו קריטריון סובייקטיבי
לחלוטין ,ומטבע הדברים ,יקשה על הזוכה להיערך
בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה.
לפיכך מוצע להחליף הגדרה זו בהגדרה
אובייקטיבית ,לפיה "שביעות רצון" משמעותו:
ביצוע התחייבויות המציע התאם לתנאי החוזה
ונספחיו.
האמור רלוונטי גם לסעיף  28.2בפרק ה' :התקשרות
עם הזוכים ולסעיפים  7 ,6.13 ,6.3 ,5.5לנספח א'
למכרז :דוגמת חוזה.
נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול ככל שאי עמידה
בזמנים נגרמה עקב מעשה/מחדל של עדליא.
האמור רלוונטי גם לסעיף  22.2לנספח א' למכרז:
דוגמת חוזה.
נבקש למחוק את המילה "לבדו" בסוף השורה
הראשונה ולכתוב לאחר המילה "אחראי" בשורה
השנייה את המילים "על פי הוראות הדין".
באשר לחובת השיפוי – נבקש לקבוע כי זו תיכנס
לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית
מוסמכת ,בכפוף לכך שעדליא העבירה לזוכה את
השליטה הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ
לפשרה ,סייעה לזוכה ככל שנדרש על ידו באופן
סביר ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה כאמור
ללא קבלת הסכמת הזוכה לכך בכתב (להלן" :תניות
השיפוי").
נבקש להחיל את תניות השיפוי גם על סעיפים ,13.4
 26 ,20.6לנספח א' למכרז :דוגמת חוזה.
נבקש למחוק את המילה "בלבד" ולכתוב אחרי
המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".
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בסעיף  15.9במקום המילים "אישור
רואה חשבון" יבוא "תצהיר מורשה
חתימה מטעם המציע"
אין שינוי בנוסח הסעיף .החברה תפעל
בהתאם לחוק חובת המכרזים,
התקנות מכוחו והוראות התכ"ם
הרלבנטיות ,בשינויים המחוייבים.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף .כל מקרה
ייבדק לגופו.
אין שינוי בנוסח הסעיף

אין שינוי בנוסח הסעיף

מס

פרק

סעיף

שאלה

)20

ו'

30.3

)21

ו'

35.2

)22

ו'

35.6

)23

ו'

35.8

נבקש להבהיר כי בכל הנוגע לתוכנות מדף ,תוכנות אין שינוי בנוסח הסעיף
קוד פתוח או מוצרי צד ג' – הזוכה אינו יכול להצהיר
כי אין בהתקשרות פגיעה בזכויות יוצרים /קניין
רוחני (משום שהיצרן לא נותן הצהרה כזו) ,אלא
ההוראות שיחולו בכל מקרה של תביעה בגין הפרת
זכויות יוצרים/קניין רוחני יהיו אלה הכלולות
בהסכם הרשיון של היצרן.
בנוסף ,נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות
לסעיף ( 27.4ראו לעיל) ,וכן נבקש כי לזוכה לא תהא
כל חבות או אחריות בגין כל תביעה או הפרה
הנובעות מ )1( :-עמידתו של הזוכה בתכנוני,
במפרטי או בהוראות עדליא )2( .שימוש של הזוכה
במידע טכני או בטכנולוגיה שסופקו על ידי עדליא.
( )3שינוי מוצר/מערכת על ידי עדליא או על ידי צד
שלישי )4( .שימוש במוצר/מערכת באופן האסור על
פי המפרט הטכני או על פי דפי היישום או על פי
התיעוד; ( )5שימוש במוצר/במערכת עם מוצרים
שאינם מסופקים על ידי הזוכה ,כאשר אלמלא
שימוש כזה לא היה במוצר/במערכת כשלעצמו כדי
להפר זכויות צד ג' ( )6תוכנות קוד פתוח בהן
המוצר/המערכת עושה שימוש .האמור בסעיף זה
קובע את מלוא החבות של הספק בגין תביעות
הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני.
לא ברורות לנו ההוראות לפיהן אסור למבצע אין שינוי בנוסח הסעיף.
השירותים לבצע שירותים עבור עם הגורמים
המנויים בסעיף זה (מפעילי תחבורה ציבורית,
ארגוני מוניות ,חברות הסעה ועוד .)..הסעיף אוסר
התקשרויות אלו באופן קטגורי ,וזה איננו סביר.
נוסח זה עלול לפגוע באופן חמור בחופש העיסוק של
המציע (אשר הגורמים כאמור יכולים להיות
לקוחות שלו ,ספקים שלו וכו') וכן עלול להוות הסדר
כובל.
המציע חייב להיות חופשי לפעול מול הגופים הללו
ומול כל צד ג' בכלל ,ובלבד ואין בכך משום ניגוד
עניינים ביחס לפעילותו מכוח המכרז .לפיכך – נבקש
למחוק סעיף זה.
נבקש כי למציע תינתן זכות טיעון טרם קבלת אין שינוי בנוסח הסעיף .החברה תפעל
ההחלטה של הוועדה.
בהתאם לכללי המשפט המינהלי.
נבקש למחוק את המילים "ויפסיק את אותה אין שינוי בנוסח הסעיף.
פעילות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה ,אם
יינתן" ,שכן ייתכן שהפסקת הפעילות תביא את
המציע למצב של הפרת הסכם .נבקש כי במקרה
כזה ,תהיה לעדליא זכות לסיום ההתקשרות עם
המציע.
האמור רלוונטי גם לסעיף  16.3לנספח א' למכרז:
דוגמת חוזה וכן לסעיף  5בנספח י"ד למכרז –
תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי
עניינים ולסעיף  6בנספח י"ד  ; -למכרז – תצהיר
והתחייבות מנהל הפרויקט בדבר הימנעות מניגודי
עניינים.
נבקש כי במקרה של צמצום או ביטול השירותים ,אין שינוי בנוסח הסעיף.
ישולמו לספק תשלומים בגין הוצאות/רכישות
שהוצאו בקשר עם ביצוע השירותים ושאלו אינן
ניתנות לביטול.
האמור רלוונטי גם לסעיפים  18 ,5.6להסכם זה
בשינויים המחויבים.
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5.5

נבקש לתקן את תקופת ההודעה ל 60-יום בהתאם בסעיף  22.3למסמכי המכרז ,במקום
לאמור בסעיף  22.3לפרק ה' :התקשרות עם " "60יבוא "."30
הזוכים.

6.13

נבקש לתקן את הרישא של הסעיף ולכתוב כי אין שינוי בנוסח הסעיף.
"הספק ינחה את מנהל הפרויקט כי עליו ליתן"..
ולמחוק בהתאם את המילים "מנהל הפרויקט
מתחייב לתת".
לאחר המילים " לסיים את העסקת מנהל הפרויקט אין שינוי בנוסח הסעיף.
" יתווספו המילים " תוך מתן נימוק עניני"

10.3

נבקש להצמיד את התמורה לתוספות היוקר ,ככל אין שינוי בנוסח הסעיף.
שיושתו .כמו כן  ,נבקש שאם יוטלו מיסים חדשים לעניין הצמדת התמורה ,ראה סעיף
שלא היו ידועים במועד ההצעה יתאפשר למבצע  23.1להסכם.
לבטל את ההסכם.

8

11

המציע הינו חברה ציבורית שמניותיו נסחרות
בבורסה לני"ע .קבלת אישור מראש לשינוי שליטה
עלולה להוות עבירה של מסירת מידע פנים .לפיכך,
נבקש כי סעיף זה לא יחול על חברות ציבוריות.
בנוסף ,התנאי האמור לעיל מהווה למעשה הגבלה
על בעל השליטה בחברה מלעשות עסקאות במניות
החברה ,וזו הגבלה שאיננה סבירה בנסיבות הענין.

12

סעיף  .12.1ביטוח חבות מעבידים –
סעיף  –.12.1.2נבקש להמיר את גבולות האחריות
ממטבע דולר אמריקאי לשקלים – גבולות האחריות
יעמדו על .₪ 20,000,000
סעיף – .12.1.2נבקש למחוק את המילה "(שנה)" –
תקופת הביטוח ארוכה משנה.
סעיף  .12.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
סעיף  – .12.2.2נבקש למחוק את המילה "ולשנה"
ובמקומה יירשם "לתקופת הביטוח".
סעיף  – .12.2.2נבקש להמיר את גבולות האחריות
ממטבע דולר אמריקאי לשקלים – גבולות האחריות
יעמדו על .₪ 2,000,000
סל  Aעד סל  – Dנבקש להמיר את כל הסכומים
בדולרים אמריקאים לשקלים ולמחוק את המילה
"(שנה)".
לאחר המשפט "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד
שלישי" יתווסף "למעט הרכוש עליו פעלו במישרין".
סעיף  .12.3ביטוח אחריות מקצועית
סעיף  – 12.3לאחר המילה "מקצועית" יתווסף
"משולב חבות מוצר"
סעיף  – .12.3נבקש למחוק את המילה "ולשנה"
ובמקומה לרשום "לתקופת הביטוח" -הפוליסה
ארוכה משנה.

5

לסעיף תתווסף פסקה כדלהלן:
מבלי לפגוע באמור לעיל ,בנסיבות
שבהן קבלת אישור מראש כאמור
עלולה להוות עבירה על הדין ,לרבות
בגין מסירת מידע פנים ,או בנסיבות
שבהן לא ניתן לשלוט על שינוי
השליטה בחברה מחמת היותה חברה
ציבורית – הזוכה יביא את הדבר
לידיעת החברה .ככל שהשינוי במבנה
השליטה יחייב לעמדת החברה את
הפסקת ההתקשרות ,תהיה רשאית
החברה להפסיק את ההתקשרות עם
המבצע בגין כך .הופסקה ההתקשרות
– תשולם למבצע התמורה בהתאם
לפעילות שביצע בפועל עד למועד
הפסקת ההתקשרות; ולא תהיה לו כל
טענה בנוגע להפסקת ההתקשרות.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
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סעיף  – .12.3.4תקופת גילוי – תימחק המילה
"לפחות" ובמקומה יירשם "לתקופה של" .ולסיפא
יתווסף "למעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או
מרמה ובלבד שלא קיים ביטוח חלופי המכסה את
אותה חבות".
כללי
סעיף  – .12.4.1.2שורה שניה  -תימחק המילה
"לפחות".
סעיף  – 12.4.1.6לסיפא יתווסף "בקשר עם עבודה
נשוא הסכם זה".
שורה שמונה עשרה תימחק ובמקומה יירשם "אין
בפוליסה במקור חריג רשלנות רבתי או כוונה".

)32

)34

)36

13.1

13.2
13.3

13.4+20.
6
13.4א
[חדש]

14.1

להוסיף בסוף  " :ו/או ברשלנות "

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין .מנוסח אין שינוי בנוסח הסעיף
הסעיף ,עשויה להיות מוטלת על הספק אחריות בגין
נזק שנגרם לעובדו בשל רשלנות של המזמין .דרישה
זו אינה סבירה ,מה גם שאינה בת ביטוח .לפיכך,
נבקש למחוק את המילה "בלבד" ולכתוב אחרי
המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".
נבקש להוסיף אחרי המילה "נזק" את המילה אין שינוי בנוסח הסעיף
"מוכח" .בנוסף ,נבקש להבהיר כי סעיף זה יחול
ככל שקמה למבצע אחריות על פי דין.
נבקש למחוק את המילה "מלאה" ולכתוב במקום אין שינוי בנוסח הסעיף
"על פי הוראות הדין" .נבקש למחוק את המילים
"אך ורק" ולהוסיף בסוף הסעיף "נזק שנגרם
בזדון".
להוסיף " Lבכפוף לכך שעדליא תודיע למבצע עם אין שינוי בנוסח הסעיף.
קבלת דרישה /או קרות הנזק ותאפשר למבצע
להתגונן ו/או לתקן את הנזק "
נבקש להוסיף" :על אף האמור בכל דין או הסכם ,אין שינוי בנוסח הסעיף.
הספק ו/או מי מטעמו יישא באחריות לנזק ישיר
בלבד ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי,
מיוחד או עונשי שייגרם לעדליא ו/או לצד שלישי
כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,אובדן נתונים ,אובדן
נתונים ,שחזור תוכנות ו/או עלויות השבתה ,הפסד
רווח ו/או פגיעה במוניטין וכיוצ"ב .בכל מקרה ,גבול
אחריות הספק לשיפוי בגין נזקים כלשהם ,לא יעלה
על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה המגיעה
לספק על פי חוזה ,במהלך  12החודשים אשר קדמו
לתביעה .הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל
תביעה מכל סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין
חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת".
נבקש להוסיף לסעיף זה את החריגים המקובלים אין שינוי בנוסח הסעיף.
לחובת הסודיות ,לפיהם חובת הסודיות לא תחול
על( :א) מידע שהיה ו/או הפך נחלת הכלל (ב) שהיה
מצוי בחזקתו של הספק קודם לגילוי ע"י עדליא ללא
הפרת חובת שמירת סודיות; ו/או (ג) שפותח באופן
עצמאי ע"י הספק; ו/או (ד) מידע שנמסר לספק ע"י
צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; ו/או (ה) מידע אשר
יוצר על ידי הספק במסגרת תכולת העבודה על פי
המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי לרבות ידע מקצועי,
שיטות עבודה ,מתודולוגיה know-how ,וכו' ,ואינו
מכיל מידע אשר הועבר על ידי עדליא; ו/או (ו) מידע
אשר גילויו נדרש עפ"י דין".
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האמור רלוונטי גם לסעיף  1בכל אחד מנספחי ט"ו
– התחייבות לשמירת סודיות (המציע  +מנהל
הפרויקט).
נבקש למחוק את המילה "מהווה" ולכתוב במקום מקובל.
"עלולה להוות".
נבקש לתקן את הסעיף כך שהתמורה המופחתת אין שינוי בנוסח הסעיף.
תהא ההפרש בין התשלומים ששילמה עדליא
כתוצאה מקביעה על קיום יחסי עובד-מעביד לבין
אלו המגיעים לספק על פי הסכם התקשרות זה.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
נבקש כי זמן תיקון ההפרה יהיה  14יום לפחות.
האמור רלוונטי גם לסעיף  28להסכם זה.
יש לתקן ל 45-יום ככתוב בסעיף  23.4לפרק ה' :סעיף  23.2.1.2להסכם יתוקן ונוסחו
התקשרות עם זוכים.
יהיה כדלקמן :התשלום יועבר למציע
על ידי עדליא במהלך תקופה של עד
 45יום מקבלת חשבון מפורט וקבלת
אישור הממונה שהשירות המפורט
אכן נדרש מהזוכה ואכן בוצע
לשביעות רצונו ,בהתאם לתאריך
הגשת החשבון כאמור בהוראת תכ"ם
" 1.4.3ביצוע תשלומים בגין
התחייבות".
יש להשלים את התקופות בסעיף זה.

אין שינוי בנוסח הסעיף .ראה סעיף
 7.3למכרז.

נבקש כי תינתן אפשרות להאריך את הערבות הסעיף יתוקן ,להלן נוסח הסעיף
הקיימת במקום להמציא ערבות חדשה.
המתוקן:
 .25.2במידה והחוזה יוארך בהתאם
לתנאי חוזה זה ,ימציא המבצע
לעדליא ,לפחות  30יום מראש ,ערבות
חדשה או יאריך את הערבות הקיימת
באותם תנאים ויחולו עליה הוראות
סעיף זה.
נבקש למחוק סעיפים אלו .ראו בקשתנו לעיל כי אין שינוי בנוסח הסעיף.
הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.
נבקש למחוק את הדרישה להעמדת ערבות חדשה אין שינוי בנוסח הסעיף.
שכן משמעות הדבר היא ערבות שאינה מוגבלת
בסכום וזוהי דרישה שאינה סבירה.
נבקש כי כל ביצוע עצמי של עדליא יהיה בכפוף אין שינוי בנוסח הסעיף.
לסיום ההתקשרות עם הספק .בכל מקרה ,נבקש
להבהיר כי הספק לא יהא אחראי על
עבודה/שירותים שלא סופקו על ידו.
נבקש לציין את שמות בעלי השליטה בלבד שכן מקובל.
המציע הינו חברה ציבורית.

5

נבקש לציין את מורשי החתימה החתומים על מקובל
ההצעה בלבד והרלוונטיים למכר זה.

כללי

נבקש להוסיף כי ערבות זו אינה ניתנת
להעברה/להסבה.
האמור רלוונטי גם לנספח י"ט :כתב ערבות
הביצוע.
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נוסח נספח י' ונספח י"ט יעודכן
ויתווסף המשפט:
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)53
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תשובה
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ערבות זו אינה ניתנת להעברה או
להסבה .מצורף נוסח מעודכן של
הערבויות.
פסקת פתיחה – שורה שניה – תימחק המילה אין שינוי בנוסח הסעיף.
"בהתאם" ובמקומה יירשם "בקשר".
ביטוח חבות מעבידים –
סעיף  – 2נבקש להמיר את גבולות האחריות ממטבע
דולר אמריקאי לשקלים – גבולות האחריות יעמדו
על .₪ 20,000,000
סעיף  – 2נבקש למחוק את המילה "(שנה)" –
תקופת הביטוח ארוכה משנה.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
סעיף  – 2נבקש למחוק את המילה "(שנה)" –
תקופת הביטוח ארוכה משנה וכן את המילים "לא
יפחת מ "...ובמקומן יירשם "ב."..
סעיף  - 6לאחר המשפט "רכוש מדינת ישראל ייחשב
רכוש צד שלישי" יתווסף "למעט הרכוש עליו פעלו
במישרין".
ביטוח אחריות מקצועית
לכותרת ,לאחר המילה "מקצועית" יתווסף
"משולבת חבות מוצר".
סעיף  – .1שורה רביעית – במקום המילה
"בהתאם" יירשם "בקשר"
סעיף  – .2יימחקו המילים "לא יפחת מ "...ובמקומן
יירשם "ב."...
סעיף  – 2תימחק המילה "ולשנה" ובמקומה יירשם
"לתקופת ביטוח".
סעיף  – 3תקופת גילוי – תימחק המילה "לפחות" .
ולסיפא יתווסף "למעט במקרה של אי תשלום
פרמיה ו/או מרמה ובלבד שלא קיים ביטוח חלופי
המכסה את אותה חבות".
כללי
סעיף  – .2שורה שניה – תימחק המילה "לפחות".
סעיף  – 6שורה רביעית – לסיפא יתווסף "בקשר עם
עבודה נשוא הסכם זה".
מורשה החתימה יכול להצהיר רק ביחס להרשעות אין שינוי במסמכי המכרז.
שהוא יודע עליהן ,לא לגבי חקירות ,שמורשה
החתימה בשם החברה לא בהכרח מודע להן
ושעשויות גם להיות חסויות .נבקש כי תמחק
התייחסות לחקירות מהסעיף והסעיף יתוקן כך
שהוא חל ביחס להרשעה בעבירות המנויות בו.
בהתאם ,נבקש למחוק את המילים "ו/או נחקר
בעבירות פליליות" ואת המילים "ו/או לא נחקר בגין
העבירות האמורות".
חלופה אחרת ,היא שניתן לתקן ההצהרה כך שתהיה
למיטב הידיעה ,מהטעמים שצויינו לעיל.
יש לתקן תצהיר זה .מנהל הפרויקט אינו מורשה מצורף להלן נוסח מעודכן .
חתימה במציע ואינו נותן את התצהיר מטעם המציע
אלא נותן את התצהיר מטעם עצמו .נבקש בהתאם
גם להסיר את הדרישה לחותמת חברה שאינה
רלוונטית.
האמור בסעיף זה אינו מקובל .לא ברורות לנו אין שינוי בנוסח הסעיף.
ההוראות לפיהן אסור למבצע השירותים שיהיה לו
כל קשר עם מפעיל תחבורה ציבורית .כאמור ,נוסח
זה עלול לפגוע באופן חמור בחופש העיסוק של
המציע (אשר הגורמים כאמור יכולים להיות
לקוחות שלו ,ספקים שלו וכו') וכן עלול להוות הסדר
מפעילי תחבורה ציבורית ,ובלבד ואין בכך משום
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מס

פרק

)54

נספח
י"ד:1-
ניגוד
עניינים
(מציע)

4

)55

נספח
י"ד:1-
ניגוד
עניינים
(מנהל
פרויקט)

אישור
עו"ד

)56

נספחי
ט"ו:
התחייבו
ת
סודיות
נספח
כ"א:
פיצויים
מוסכמי
ם
נספח
כ"ב:
היעדר
קשר
עסקי
נספח
כ"ב:
היעדר
קשר
עסקי
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)57

)58

)59

סעיף

תשובה

שאלה
ניגוד עניינים ביחס לפעילותו מכוח המכרז .לפיכך –
נבקש למחוק סעיף זה.
נבקש למחוק את ההתחייסות למציע בסעיף זה וכי
האמור יחול רק ביחס למנהל הפרויקט (ראו הערה
לעיל ביחס לסעיף  2לתצהיר זה).
בנוסף ,נבקש למחוק את המילים " 12חודשים"
ולכתוב במקום " 3חודשים" .האמור רלוונטי גם
לסעיף  4בנספח י"ד 1-למכרז :תצהיר והתחייבות
מנהל הפרוייקט בבדבר הימנעות מניגוד עניינים.
מנהל הפרויקט אינו מורשה חתימה במציע ובוודאי
שלא בכל דבר ועניין .נבקש להחליף את אישור
עוה"ד הניתן ,כך שיהיה בהתאם לאישור עוה"ד
בנספח י"ג" :תצהיר מנהל הפרויקט בדבר היעדר
רישום במרשם הפלילי.
נבקש בהתאם גם להסיר את הדרישה לחותמת
חברה שאינה רלוונטית.
נבקש כי ההתחייבות לסודיות תחול לאורך תקופת
ההתקשרות ושלוש שנים לאחר מכן.

בנספחים י"ד ו-י"ד 1-במקום "12
חודשים" יכתב " 6חודשים".

מצורף להלן נוסח מעודכן של הנספח.

אין שינוי בנוסח הנספח.

1

נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין".

1

נבקש למחוק את המילים מעלי המניות במציע" אחרי המילים "מי מבעלי המניות
ולכתוב במקום "בעלי השליטה" שכן המציע הינו במציע" יבוא" :ו/או בעלי השליטה בו
חברה ציבורית.
(ככל שהמציע הנו חברה ציבורית").
יתר הסעיף נותר בעינו.
יש לתקן את סכום ערבות הביצוע ל 20,000-ש"ח מקובל.
כאמור במסמכי המכרז.

4

9

אין שינוי בנוסח הנספח.

נספח י"ג  -נוסח מעודכן
תצהיר מנהל הפרוייקט בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן/נת תצהיר זה בתמיכה למכרז מס'  "02/19לקבלת שירותים בנושא ביצוע סקרים" (להלן:
"המכרז").
הריני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות ,ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים
או משמעתיים בגין העבירות האמורות; ו/או לא נחקרתי בגין העבירות האמורות ,וזולת אם חלפה
תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א – .1981
או
הנני מצהיר/ה כי הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או נחקרתי (מחק את המיותר) בעבר
בחקירות פליליות בחשד לביצוע העבירות הבאות ,אשר רלוונטיות לשירותים נשוא מכרז זה:
___________________________________________________________________
___ ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________ (יש לפרט את העבירות).
יודגש ,כי במקרה של ספק באשר לרלוונטיות הרישום הפלילי של המוצע לשירותים נשוא מכרז
זה ,נדרש לפרט את הרישום הפלילי במסגרת תצהיר זה ,ולהותיר ההחלטה לשיקול דעתה של
וועדת המכרזים או לחלופין – לבקש את התייחסות וועדת המכרזים במסגרת שאלת הבהרה
פרטנית בעניין ,עובר למועד הגשת ההצעה.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימה

שם מלא

תאריך

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב/עיר ________________
מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז__________________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
תאריך

חתימת עורך הדין
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חותמת ומספר רישיון עורך
דין

נספח י"ד 1-למכרז
תצהיר והתחייבות מנהל הפרוייקט בדבר הימנעות מניגודי עניינים
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,המועמד
מטעם __________________ (להלן" :המציע") לתפקיד מנהל הפרויקט במסגרת הצעה למכרז
מס' " 02/19לקבלת שירותי ייעוץ בנושא ביצוע סקרים" (להלן" :המכרז") .ולאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
 .1כי ככל שהצעת המציע יזכה במכרז ,אמנע מכל פעולה שיש בה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ניגוד עניינים
בין עבודתם על פי מכרז זה לבין עבודות אחרות שהם מבצעים והכל כנדרש בסעיף  34למסמכי
המכרז.
 .2כי אינני נותן כל יעוץ /שירות ,ו/או אינני מבצע כל עבודה בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות באמצעות
חברות בת ו/או אם ,עבור מפעיל תחבורה ציבורית.
 .3כי איני קשור לחברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ ו/או עדליא ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ
ו/או לחברות הקשורות להן; וכי מי מטעמן של חברות אלו ,או שעבד בחברות אלו במהלך השנה
שקדמה לפרסום מכרז זה ,לא סייע לי בכתיבת ההצעה .לעניין זה" ,חברה קשורה" כמשמעותה
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 .4כי ככל שהצעת המציע תזכה במכרז אזי משך כל תקופת ההתקשרות במסגרת החוזה נשוא
המכרז ,ולמשך  6חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור ,לא אועסק במישרין או בעקיפין,
על ידי בעל רישיון להפעלת קווי שירות בתחבורה ציבורית.
 .5ידוע ומוסכם כי משרד התחבורה יהיה רשאי לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או לדרוש
את הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות ,במקרה בו על פי שיקול דעתו
מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים ,וזאת לאחר בירור של הממונה עם החברה הזוכה.
 .6הריני מתחייב/ת בזה שאם וכאשר תתעורר אצלי איזו אפשרות או חשד כי במהלך ההליך המכרזי,
וככל שהמציע יזכה – במהלך תקופת ההתקשרות עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על פי
תנאי המכרז ,כי אמצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים ,אדווח על כך מייד בכתב
למשרד ואפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור המשרד להמשיכה ,אם יינתן.
 .7ידוע לי כי הפרת התחייבות זו ,והימצאותי בניגוד עניינים במהלך תקופת ההתקשרות ,לפי שיקול
דעתו של המשרד ,תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות ,וחיוב המציע בפיצויים מוסכמים ששווים
יהיה עד סך של  ,₪ 10,000אשר משקפים באופן חלקי בלבד את הנזק הפוטנציאלי שעלול
להיגרם למשרד כתוצאה מהפרת התחייבות המציע הזוכה לעניין האיסור להימצא בניגוד
עניינים.
 .8להלן פירוט רשימה המכילה את כל השירותים ו/או העבודות המקימות ו/או עשויות להקים חשש
לניגוד עניינים עם העבודה נשוא המכרז:
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שם
הגוף

סיום איש קשר
נושא ההתקשרות ,ההיקף הכספי מועד
התקשרות
לרבות טיב ואופי של ההתקשרות ההתקשרות
השירותים

+

פרטי

שם
תפקיד
טל'
שם
תפקיד
טל'
שם
תפקיד
טל'
שם
תפקיד
טל'

חתימה

שם מלא

תאריך

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב/עיר ________________
מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז__________________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
תאריך

חתימת עורך הדין
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חותמת
ומספר רישיון עורך דין

נספח י' למכרז
כתב ערבות מכרז
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הנדון :ערבות מספר__________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) אשר
תדרשו מאת( ________________________ :להלן" :החייב") בקשר עם "מכרז פומבי מס'
 02/19לביצוע סקרים בתחבורה הציבורית" (להלן" :המכרז") .אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך
 15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך .4.11.2019
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו:
שם הבנק/חב' הביטוח

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

תאריך

שם מלא
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חתימת וחותמת

נספח י"ט למכרז
כתב ערבות ביצוע
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הנדון :ערבות מספר__________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) אשר תדרשו
מאת( ________________________ :להלן" :החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 02/19
"לקבלת שירותים בנושא של ביצוע סקרים" (להלן" :המכרז") .אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך
 15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח
שכתובתו:
שם הבנק/חב' הביטוח

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה

תאריך

שם מלא
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חתימת וחותמת

עדכונים נוספים
סעיף  9.2טבלה  1תעודכן כדלקמן:

טבלה  :1טבלת הניקוד למציע ( 70נקודות מקסימום)
אמת מידה

ניקוד
מקסימאלי

ניסיון בביצוע סקרי שטח
ו/או סקרים בתחבורה
הציבורית כהגדרתם
בסעיף 4.1.8.1

עד 36
נקודות

ניסיון בביצוע סקרי שטח
ו/או סקרים בתחבורה
הציבורית כהגדרתם
בסעיף  ,4.1.8.1בהיקף
כספי גבוה

עד 10
נקודות

משקל

משקולות משנה

המציע

ניסיון בביצוע של סקרים
אינטרנטיים כהגדרתם
בסעיף 4.1.8.2

יינתן ניקוד עבור הצגה של סקרים מעבר  1עד  3סקרים –  9נקודות
 4עד  6סקרים  18 -נקודות
לנדרש בתנאי הסף.
 7עד  9סקרים  27 -נקודות
 10סקרים ויותר 36 -
נקודות.
כל המספרים מתייחסים ל3 -
שנים בהתאם למוגדר בתנאי
הסף.
יינתן ניקוד עבור הצגה של סקרים עבור כל סקר שהיקפו הכספי
בהיקף כספי של מעבר ל ₪ 50,000 -עונה על קריטריון זה תינתן
נקודה אחת עד למקסימום
(לא כולל מע"מ).
של  10נקודות.
כל המספרים מתייחסים ל3 -
שנים בהתאם למוגדר תנאי
הסף.

עד
נקודות

 7יינתן ניקוד עבור הצגה של ניסיון בעריכה  1עד  2סקרים –  2נקודות
של סקרים אינטרנטיים מעבר לנדרש  3עד  4סקרים  4 -נקודות
 5סקרים ויותר  7 -נקודות
בתנאי הסף.
כל המספרים מתייחסים ל3 -
שנים בהתאם למוגדר תנאי
הסף.

סקרים שבוצעו באמצעים עד 8
נקודות
טכנולוגיים

 1נקודה על כל סקר שבוצע
באמצעים טכנולוגיים .ניקוד
מקסימום  8נקודות.
כל המספרים מתייחסים ל3 -
שנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות.

סקרים שבוצעו באמצעים טכנולוגיים
(כגון שימוש במצלמות וידיאו לספירות
תנועה ,שימוש בטבלטים כולל תוכנות
לביצוע סקרים ,טלפוניים סלולריים,
מקלטי  GPSושימוש במערכות לניהול
סקרים בשטח או אמצעים טכנולוגיים
אחרים).
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אמת מידה

ניקוד
מקסימאלי

משקולות משנה

משקל

המציע
עד 4
נקודות

סקרים שבוצעו באמצעות טלפון נייח או  1נקודה על כל סקר שבוצע.
ניקוד מקסימום  4נקודות.
נייד.
כל המספרים מתייחסים ל3 -
שנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות.

סקרים טלפוניים

המלצות  /שביעות רצון עד 5
מהתקשרויות קודמות
נקודות

הממליצים ישאלו בדבר
נסיונם בעבודה מול המציע
ומנהל הפרויקט ,משך זמן
ביצוע השירותים והיקפם.
הממליצים יתבקשו לתת ציון
בסולם מ 1-עד  5ביחס
לתחומים הבאים:
 .1מקצועיות
 .2זמינות
 .3מהירות העבודה
 .4איכות התוצרים
 .5אמינות

חוות דעת שני ממליצים שונים (לקוחות
בלבד או מנהלים בתחום הנדרש שאינם
עובדי המציע) .הפניה תיעשה לשני
אנשי קשר מתוך רשימת אנשי הקשר
שירשמו בטבלאות פירוט הנסיון
שיצורפו להצעה.
ככל שלמציע נסיון בעבודה מול
המשרד/החברה/הרשות /עדליא יכול
שתיעשה פניה לגורם האחראי בהם על
פי שיקול דעת המשרד ,גם אם הגורם
לא הוגש כממליץ.
באחריות המציע לוודא דיוק פרטי
ההתקשרות.

היה וממליץ לא ייתן ניקוד
עדליא תבצע שלושה ניסיונות פנייה בסעיף  /סעיפים מסוימים,
טלפונית לשניים או יותר מתוך אנשי יינתן ניקוד  0באמת מידה זו.

הקשר שיפורטו כאמור לעיל.

ככל

שיושגו שני ממליצים ינתן ציון כממוצע
אריתמטי של שניהם .ככל שיושג אחד,
יובא בחשבון ניקוד אפס של הממליץ
שלא הושג ,כלומר יינתן ניקוד הממליץ
האחד מסך של  2.5נקודות מכסימום.
ככל שלא יושג אף ממליץ ,ינתן ניקוד 0
בסעיף זה.
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סעיף  9.2טבלה  2תעודכן כדלקמן:

טבלה  :2טבלת הניקוד למנהל הפרויקט ( 30נקודות)
אמת מידה

ניקוד מקסימאלי

שנות ניסיון
בניהול וליווי
סקרי שטח ו/או
סקרים
בתחבורה
הציבורית ,מעבר
לנדרש בתנאי
הסף .4.2.2

עד  10נקודות

מספר סקרי
שטח ו/או סקרי
תחבורה ציבורית
שנוהלו ולוו
מעבר לנדרש
בתנאי הסף
 4.2.2ב 3-השנים
שקדמו למועד
האחרון להגשת
ההצעות.

עד  10נקודות

התרשמות
אישית באמצעות
ראיון שיתקיים
עם מנהל
הפרויקט

עד  10נקודות
סה"כ

משקל

משקולות משנה

יינתן ניקוד עבור הצגה של שנים מעל  3שנות  1עד  2שנים מלאות – 4
ניסיון מלאות בעריכת סקרי שטח שהתמורה נקודות
ששולמה עבורם לא פחתה מסך של ₪ 20,000
(ללא מע"מ) ו  /או סקרים בתחבורה  3עד  4שנים מלאות – 8
הציבורית שהתמורה ששולמה עבורם לא נקודות
פחתה מסך של ( ₪ 30,000ללא מע"מ).
מעל  5שנים מלאות 10 -
נקודות.
יינתן ניקוד עבור הצגה של מעל  10סקרי
שטח שהתמורה ששולמה עבורם לא פחתה
מסך של ( ₪ 20,000ללא מע"מ) ו  /או
סקרים בתחבורה הציבורית שהתמורה
ששולמה עבורם לא פחתה מסך של 30,000
( ₪ללא מע"מ).

התרשמות כללית מהמועמד והתאמתו
לתפקיד על סמך ריאיון פרונטאלי.
בשלב זה יזומן מנהל הפרויקט לראיון אישי
עם נציגי המשרד ועדליא .יובהר ,כי אי הגעה
של מנהל הפרויקט לראיון ביום שייקבע
(לאחד משני המועדים האופציונאליים
שייקבעו על ידי עדליא בהודעה מראש של עד
 3ימי עבודה) תגרום לפסילת ההצעה כולה.
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 1עד  4סקרים –  4נקודות
 6- 5סקרים –  8נקודות
 7סקרים ויותר  10 -נקודות.

טרם עריכת הריאיון ,יקבע סט
אחיד של שאלות ,סולם ניקוד
ונוסחת חישוב הניקוד עבור כל
המציעים.
במהלך הריאיון יישאל מנהל
הפרויקט ,בין היתר ,על ניסיון
העבר ,וישיב על מספר שאלות
מקצועיות הנוגעות לנושאים
הבאים:
 .1התייחסות מפורטת
לפעילויות שהוצגו בתחום
הניסיון בהצעה (סף
ואיכות) .ישאל שאלות
הקשורות באותם
הפרויקטים שהוצגו
כאמור.
 .2הצגת תפישת תפקיד
ומימוש הפעולות הנדרשות
בתכולת העבודה.

 .3בקיאות והבנת דרישות
העבודה כפי שמופיעות
במכרז.
 .4התרשמות כללית.

לטבלת המחירים (סעיף  8למכרז) תתווסף פעילות ביצוע ספירות תנועה באמצעות מצלמות וידאו כדלקמן:
סוג ספירה

עלות בש"ח לא כולל מע"מ

צומת X

₪ 3,100

מעגל (כיכר) X

₪ 3,400

מעגל (כיכר)T

₪ 2,900

צומת T

₪ 2,900

חתך (קטע כביש)

₪ 2,800

בסעיף זה:
 ספירות עבור יום אחד מייצג באמצע השבוע ,בין השעות .20:00 – 06:00
 הספירות תהיינה באמצעות מצלמות וידיאו לפי המקובל בספירות משרד התחבורה.
 העברת קובץ  EXCELבחתכים על פי מפרט נתיבי ישראל לספירות תנועה.
 העברת סרט צילום של הצמתים ,בהן נערכה הספירה ,לעדליא.
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